Size seve seve danışma
sağlayabiliriz
Hakkımızda daha çok mu bilgi edinmek istiyorsunuz? O halde bizimle irtibata geçin. Size seve seve
danışma sağlarız.
Telefon

0611 – 58 99 32

E-Mail

eingliederungshilfe@evim.de

Adresse

EVIM Bildung gGmbH

		

Johannes-Brahms-Str. 15A

		

Wiesbaden

EVİM Bildung gGmbH
Kamu yararına çalışıyoruz. Bu, başka insanlara yardım ettiğimiz anlamına gelir. Paramızı,
insanların yardımımıza ihtiyacı olan yerde
kullanırız.

İnternet sitemizden de bilgi edinebilirsiniz:
www.evim-eingliederungshilfen.de
Cep telefonu uygulamamız da
mevcuttur. İndirmek için kare
kodunu tarayınız:

EVİM‘e aitiz. Açılımı: Evangelischer Verein für
İnnere Mission in Nassau.
Kolay dile çeviren: Inga Schiffler
Türkçeye çeviren: Emine Şeyma Mengi

Bize ulaşmak için:

EVIM Bildung gGmbH
Schulische Eingliederungshilfen
Johannes-Brahms-Str. 15A
65193 Wiesbaden
Telefon: 0611 - 589932
Mail: eingliederungshilfe@evim.de

EVIM Bildung

Okulda uyum
saglama yardımı
Engelli veya ruhsal problemleri olan çocuklara
okulda yardımcı oluyoruz

Fotos: Adobe Stock Fotolia/Kzenon
und Konstantin Yuganov, EVIM

İInsanların bize ihtiyaç duydugu yerdeyiz

Biz kimiz?
Uyum sağlama yardımı EVİM Bildung‘un bir parçasıdır.
Aynı zamanda kreş ve okullar da EVİM Bildung‘a aittir.

Çocuğunuzun yardım alabileceğinden emin değil
misiniz? O halde bizimle irtibata geçin. Sizi seve seve
bilgilendiririz.

EVIM
Telefon

0611 – 58 99 32

Biz ne yapıyoruz?

E-Mail

eingliederungshilfe@evim.de

Engelli veya ruhsal sorunları olan
çocuklara kendi ayakları üstünde
durarak her şeye dahil olabilmeleri için okulda eşlik
ediyoruz. Devlet bize uyum sağlama yardımcıları
diyor.

Adresse

EVIM Bildung gGmbH

		

Johannes-Brahms-Str. 15A

		

Wiesbaden

Başvurmanız gerekiyor
Çocuğunuz engelli mi? Ya da ruhsal problemleri mi
var? Eğer öyleyse sosyal yardım ofisine (Sozialamt)
veya gençlik refah ofisi (Jugendamt) ile
görüşerek başvurun. Böylece yetkili devlet
ofisi uyum sağlama yardımcısının masrafını
karşılayabilir.
Wiesbaden‘da mı yaşıyorsunuz? Bu durumda sosyal
yardım ofisine başvurmanız gerekiyor. Başka bir bölgede mi yaşıyorsunuz? O halde sosyal yardım ofisine
nereye başvurmanız gerektiğini sorabilirsiniz.

Sozialamt Wiesbaden
Telefon: 0611 31 6039
E-Mail: eingliederungshilfe@wiesbaden.de
Adresse: Kreuzbergerring 7

Çocuklarınıza okuldaki zorluklarda yardımcı oluyoruz. Fakat sadece yardımcıyız, öğretmen değiliz.
Çocuğunuzun bize ihtiyaç duyması durumunda
varız.
Bilgi: Çocuklarınıza öğleden önce, öğleden
sonra, okul yolunda veya yatılı okul
gezilerinde de eşlik edebiliriz. Bunun için
de yetkili ofise özellikle başvuruda bulunmalısınız.

Her okulda çalışıyoruz
Okul öncesi sınıfı, ilkokul, ortaokul veya özel
okul olması fark etmez: Her okulda hizmet
ediyoruz.

Tam olarak ne yapıyoruz?
Çocuklara okuldaki birçok şeyde yardımcı oluyoruz.
Her çocuk farklıdır ve her çocuk ihtiyacı olan yardımı
alır. Mesela...
•

Üstlerini giyip çıkarmalarına yardım ediyoruz.

•

Okul içerisinde hareket etmelerine yardımcı
oluyoruz. Örneğin, sınıftan okul bahçesine
çıkarken eşlik ediyoruz.

•

Dersi dinlemelerine ve katılmalarına
yardımcı oluyoruz.

•

Okul gezilerinde eşlik ediyoruz.

•

Kavga ve tartışmalarda yardımcı oluyor,
çocukların kendilerini açıklamalarını
sağlıyoruz.

Bizim için ne önemlidir?
Her çocuğa tam olarak ihtiyaç duyduğu yardımı
sağlamak istiyoruz. Bunun için öncelikle sizlerle ve
öğretmenlerle bir araya geliyoruz.
Birlikte çocuğunuza en iyi hangi şekilde
destek olabileceğimizi düşünüyoruz.

Ardından herkesin, yani sizin, çocuğunuzun,
öğretmenin ve uyum sağlama yardımcısının
uygun olduğu bir gün seçerek, bir
deneme günü yapıyoruz. Anca bu
şekilde yardımcının çocuğunuza eşlik
edeceği kesinleşir. Eğer mümkün olursa,
aynı uyum sağlama yardımcısı tüm okul
dönemi boyunca çocuğunuza eşlik eder.
Yardımcılarımız hazırlıklıdır. Birçok
eğitimden geçerler ve işlerini çok iyi
yaparlar.

